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InvestAZ Yatırım:  

Hareketli Hafta Sakin Bitiyor 

Oldukça hareketli bir haftanın sonunda sakin ve yatay bir kapanışa doğru ilerleniyor. Borsalar sert 
düşüşle başladığı hafta başlangıcından sonra hızlı toparlanmış ve yatay bir seviyede durağanlaşmıştı. 
BIST100 endeksi 1.330 seviyesinin etrafında geçirdiği dünden sonra bugünün de neredeyse tamamında 
aynı seviyelerden işlem gördü. Dolar ve Euro kurları da haftayı ufak bir bant aralığında geçirdi. Döviz 
kurlarında hareketlilik olmadığı hafta borsalar için olumlu geçti ve endeksler haftayı güçlü kapatmaya 
hazırlanıyor. ABD borsalarının açılışı öncesinde tarım dışı istihdam verisi açıklandı ve tarım dışı istihdam 
beklentilerin oldukça altında kaldı. Bugün emtiaların çoğunda yukarı yönlü hareket hakimdi. Ons altın fiyatı 
tarım dışı istihdam verisi sonrası bir nebze gerilemiş olsa da haftanın son işlem gününün kapanışına 
yaklaşılırken $1.846 seviyesinden işlem görüyor. 

 

Satır Başları: 

 Borsalar Haftanın Son Seansında Yatay Seyrediyor BIST100 %0,09 artışla 1.332, BIST30 %0,05 

düşüşle 1.471 seviyesinde. Dolar 7,80 seviyesinin altına gerileyerek 7,78 liradan işlem görüyor. 

Euro ise 9,47 seviyesinde. Ons Altın ise olumsuz Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 1.845 $ oldu. 

EUR/USD paritesi ise 1,2168’den işlem görüyor. 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden 

tesislerinde lityum karbonat üretimine başlanacağını belirterek, "Başlangıçta yıllık 10 bin ton 

olacak pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli 

otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak." dedi. 

 TCMB, TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu Kasım'da 60,55 ve Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu 

ise Kasım'da 71,60 olarak revize etti. 

 Türk Lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF), 15.0334 oldu (Önceki 15.235). 

 BDDK, bu yıl sonunda bitecek olan sorunlu kredilerin takibe atılma süresini uzatan düzenlemeyi 

altı ay daha uzatmak için görüşüyor. 

 ABD’de, Kasım'da tarım dışı istihdam 245.000 (Beklenti 440.000), işsizlik oranı %6,7 (Beklenti %6,7) 

ve Ekim'de dış ticaret açığı 63,1 milyar dolar (Beklenti 64,8 milyar $) olarak açıklandı. 
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BİST 100 

Güne 1.332 seviyesinden başlayan BİST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1.338 en düşük 1.326 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BİST100 endeksi şu saatlerde 1.331 seviyesinde hareket ediyor. 

Günü %0,02 artışla kapatmaya hazırlanıyor. Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 25 milyar TL 

seviyesinde. 

Destek: 1.329 

Direnç: 1.334 

 

USDTRY 

Güne 7,7709 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 7,8441 en düşük 7,7566 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 7,7881 seviyesinde hareket eden kur günü %0,21 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 7,8400 seviyesinde. 

Destek: 7,7500 - 7,7100 

Direnç: 7,8400 - 7,8800 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,4458 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5376 

en düşük 9,4232 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4769 seviyesinde hareket eden kur günü %0,32 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5400 seviyesinde. 

Destek: 9,4200 - 9,3600 

Direnç: 9,5400 - 9,5900 

EURUSD 

1,2146 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,2178 en düşük 1,2132 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,2165 seviyesinde hareket eden parite günü %0,16 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,2200 seviyesinde. 

Destek: 1,2100 - 1,2100 

Direnç: 1,2200 - 1,2200 

XAUUSD 

Güne 1.842 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1.848 en düşük 1.833 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.841 seviyesinde hareket eden değerli metal günü %0,12 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Ons Altın için ilk direnci 1.851 seviyesinde. 

Destek: 1.836 – 1.827 

Direnç: 1.851 – 1.857 
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BRENT 

Haftanın son işlem gününe 48,75 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 49,86 en 

düşük 48,69 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 48,94 seviyesinde hareket eden emtia günü %0,47 artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. 
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